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E l ő t e r j e s z t é s 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. januári ülésére 
 

 
Tárgy: Csanytelek Község Önkormányzata és hivatala 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentés elfogadása 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk a tisztelt képviselő-testületet arról, hogy a képviselő-testület által belső ellenőrzési feladattal 
megbízott Alür Bt okleveles pénzügyi revizora Juhász Lejla elvégezte a Csanytelek Község Önkormányzata és 
hivatala 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzését, melynek eredményéről szóló belső ellenőri jelentését 
ezen előterjesztéshez mellékelünk. 
Az ellenőrzés végrehajtása az előre kiadott – és képviselő-testület által elfogadott – ellenőrzési ütemterv 
szerint valósult meg.  
 
A belső ellenőr a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló  370/2011. 
(XII. 31.) Kormányrendeletben rögzített követelményeknek megfelelően készítette el jelentését. A belső 
ellenőri jelentés beterjesztőként az Mötv. 119. §-a és az Áht 70. §-a szerint jártunk el. 
 
Javasoljuk a Tisztelt képviselő-testületnek az előterjesztéshez csatolt belső ellenőri tárgyi jelentés és a 
mellékelt határozati javaslat megvitatását és változtatás nélküli elfogadását. 

 

 
C s a n y t e l e k, 2015. január 20. 
 
 
 

Tisztelettel: 
 

 
 
 
 Forgó Henrik          Kató Pálné 
             polgármester                          jegyző 

 

 

  

mailto:www.csanytelek@csanytelek.hu
http://www.csanytelek.hu/


…./2015. (I. 30.) Ökt határozat 
 
Tárgy: Csanyteleki Község Önkormányzata és hivatala 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső 

ellenőri jelentés elfogadása 
 
 

Határozati   j a v a s l a t 
 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csanytelek 
Község Önkormányzata és hivatala 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelentést, 
melyet változtatás nélkül elfogad a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről 
szóló  370/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben foglaltak szerint eljárva. 
 
Határozatról értesítést kap: 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Alür Bt revizora Juhász Lejla belső ellenőr 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
- Irattár 
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BELSŐ ELLENŐRZÉSI  J E L E N T É S  
 

 

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉNEK  

ELLENŐRZÉSÉRŐL 
 

 

 

 
 

Ellenőrzött szerv:    Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, 

Csanytelek Község Önkormányzat,  

 

 

Ellenőrzést végzi:    Juhász Lejla okleveles pénzügyi revizor  

       

 

Ellenőrzésre vonatkozó  

jogszabályi  felhatalmazás :  370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről 

és belső ellenőrzéséről  

 

Ellenőrzött időszak:    2014. év 

 

 

Ellenőrzés típusa:                      Szabályszerűségi ellenőrzés  

 

 

Ellenőrzés időpontja :   2014. december  hó 

 

 

 

Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 

2014. évi költségvetésének tervezése a jogszabályban foglaltaknak megfelelően, megalapo-

zottan történt-e, megteremteti-e a feladatellátás feltételeit.  

 
 

 

 

  



A 2014. évi költségvetés tervezése 

 

Csanytelek Község az Áht. 12. § -ban foglaltaknak megfelelően a költségvetés tervezése 

során biztosította, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett 

kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek 

jóváhagyásra. 

Költségvetése a 2013. évi CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló 

törvényben, valamint a helyi önkormányzatokat 2014. évben egyes központi költségvetési 

kapcsolatokból megillető forrásokról szóló, közzétett támogatások figyelembevételével és a 

helyi bevételi források felmérésével került kialakításra. 

 

Az Áht. 23. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat  költségvetését az 

1/2014.(II.28.) költségvetési rendeletében állapította meg. A költségvetési rendeletet az 

ellenőrzés időpontjáig egy alkalommal az 5/2014 (V.30.) önkormányzati rendelettel 

módosította a képviselő-testület. 

A (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza 

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-

csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, 

állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, 

valamint költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, 

kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami 

(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, 

c) a költségvetési egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban, 

d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési 

maradványának igénybevételét, működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet 

felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat működési és 

felhalmozási cél szerinti tagolásban, 

f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. 

§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat 

szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, 

g) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és 

kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek 

futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § 

(1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak 

szerinti saját bevételeit, és 

h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § 

(4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal 

kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges 

felhatalmazást. 

Mellékletek: 

1.számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi bevételei 

2. számú melléklet: Az önkormányzat tervezett működési bevételei 

3/A. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi államháztartáson belüli működési és 

felhalmozási célú támogatásainak részletezése 

4. számú melléklet: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinél figyelembe vehető 

saját bevételek 2014. évi alakulásának részletezése 

5. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásai 



6. számú melléklet: Az önkormányzat által az önkormányzat rendelete alapján biztosított 

pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletezése 

7. számú melléklet Az önkormányzat 2014. évi egyéb működési és felhalmozási célú 

kiadásainak részletezése 

8. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi beruházásaira, felújításaira fordítandó 

források 

9/a számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében elkülönített 

költségvetési tartalékok 

 9/b számú melléklet: Tájékoztató adatok a függő, jövőbeni kötelezettségek állományáról 

10. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi finanszírozási bevételeinek és finanszírozási 

kiadásainak részletezése 

11. számú melléklet: Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati fejlesztési 

programok alakulása 

12. számú melléklet: Az önkormányzat több éves kihatással járó fejlesztési célú folyamatban 

lévő pályázati feladatainak garantált saját forrás fedezetei és kapcsolódó költsége éves 

bontásban 

13. számú melléklet: A Csongrád- Csanytelek Ivóvízminőség-javító Társulás által benyújtott, 

önkormányzati saját forrás biztosításával (EU-s és nemzeti támogatással) megvalósuló 

fejlesztési programok  

14. számú melléklet: Az önkormányzat 2014. évi előirányzat felhasználási (likviditási) 

ütemterve bruttó elszámolás 

15/a. számú melléklet: A képviselő-testület által az önkormányzati hivatalnál engedélyezett 

létszámkeretek 

15/b. számú melléklet: Az önkormányzat és a Járási Munkaügyi Központ között létrejött 

szerződés szerinti közfoglalkoztatottak 2014. évi engedélyezett létszámkerete 

16. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési bevételei 

17. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2014. évi tervezett működési és közhatalmi 

bevételei 

18. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetési kiadásai 

19. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal saját hatáskörében biztosított, központi 

támogatáshoz kapcsolódó- pénzbeli és természetbeni szociálpolitikai juttatások – ellátások 

részletezése 

20. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal előirányzat felhasználási (likviditási) 

ütemterve 

21. számú melléklet: Az önkormányzati hivatal 2014. évi elkülönített költségvetési tartaléka 

Külön mellékletekben mutatták ki: 

 Az önkormányzat és az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás községi szintű 
költségvetési egyenlegét 

 A költségvetési egyensúly biztosításához előirányzati szinten figyelembe vett belső és 

külső finanszírozási elemeit 

 A 2014. évi bevételek kiemelt előirányzatok, előirányzat-csoportok, kötelező és 
önként vállalt feladatok szerint 

Függelékek: 

1. számú függelék: Az önkormányzat várható saját bevételeinek meghatározása a 

költségvetési évet követő három évben 

2/a számú függelék: az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagóvoda 2014. évi 

bevételei 

2/b számú függelék: az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki tagóvoda 2014. évi 

kiadásai és az engedélyezett létszámkeret 



3/a. számú függelék: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési 

bevételei 

3/b. számú függelék: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2014. évi költségvetési 

kiadásai és az engedélyezett létszámkeret 

4. számú függelék: Civil szervezetek 2014 évi pályázati igénylése 

5. számú függelék: az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és garázsok bérleti díjai 2014. 

március 01-től 

 

Az Ávr. 24. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a költségvetési bevételek és 

költségvetési kiadások között tervezték: 

a) a helyi önkormányzat bevételeit – így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi 

önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó 

támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési 

támogatásokat –, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással 

megvalósuló programok, projektek bevételeit, 

b) a helyi önkormányzat kiadásait, így különösen 

 a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait 
beruházásonként, felújításonként, 

 a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, 

rászorultsági jellegű ellátásokat, 

 az általános és céltartalékot, és elkülönítetten az európai uniós forrásból 
finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, 

valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait. 

 

A költségvetési rendelet előkészítése, elfogadása 

Az Áht. 24. § (1)
  

bekezdés szerint a jegyző által elkészített, a 2014. évre vonatkozó 

költségvetési koncepciót a polgármester 2013. október 31-ig benyújtotta a képviselő-

testületnek. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a 

központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenöt napon belül 

benyújtotta a képviselő-testületnek.  

A költségvetés elkészítéséhez a jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett a várható társadalmi, 

gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív hatásokról. A tanulmányban 

jelezte, hogy a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek a meglévő feltételekhez képest a személyi többletet igényel, mely belső 

átszervezéssel, valamint az elvégzett túlmunka díjazásával oldható meg.  

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a jogszabályban 

meghatározott, alábbi mérlegeket és kimutatásokat bemutatták: 

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat 

felhasználási tervét, 

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és 

összesítve, 

c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – 

tartalmazó kimutatást, és 

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év 

tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti 

tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. 

 

 

 



A költségvetési szerv a képviselő-testület által elfogadott költségvetésről a KGR rendszerben 

szolgáltatott adatot a Magyar Államkincstár felé. A hivatal, az önkormányzat, az intézmények 

költségvetése határidőre rögzítésre került, melyet nehezített, hogy a központi program 

munkaidőben rendkívül lassan működött, kiléptette a rögzítőt így az adatok elvesztek és a 

rögzítést újra kellett kezdeni. A központi programot a rögzítési határidő után 2014.02.03-

2014.09.30. közötti időszakban több alkalommal módosították, ezért  „újranyitották”. 

 

Csanyteleki Önkormányzat 2014. évi költségvetése és január-december 20. teljesítése 

Pénzforg. 

Szla.szám 

Költség- 

vetési 

szla.szám Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Ft. 

Módosított 

előirányzat 

Ft. 

Teljesítés 

Ft. 

Teljesítés 

% Maradvány 

91-98 B1-8 

Bevétel 

összesen 1 310 158 746 1 310 158 746 865 852 001 66,1 444 306 745 

051-059 K1-9 Összes kiadás 1 310 158 746 1 310 158 746 874 694 555 66,8 435 464 191 

 

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése és január-december 20. teljesítése 

Pénzforg. 

Szla.szám 

Költség- 

vetési 

szla.szám Megnevezés 

Eredeti 

előirányzat 

Ft. 

Módosított 

előirányzat 

Ft. Teljesítés Ft. Teljesítés % Maradvány 

91-98 B1-8 Bevétel összesen 119 671 596 119 671 596 112 693 774 94,2 6 977 822 

051-059 K1-9 Összes kiadás 119 671 596 119 671 596 106 095 055 88,7 13 576 541 

Az előirányzatok rendezése az ellenőrzés időpontjában folyamatban volt. 

 

Összegezve: Csanytelek Község Önkormányzata az Áht. 12. § -ban foglaltaknak 

megfelelően a költségvetés tervezése során biztosította, hogy a tervezett bevételek 

közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő 

ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra. Költségvetése a 2013. évi 

CCXXX. tv. Magyarország 2014. évi költségvetéséről szóló törvényben, valamint a helyi 

önkormányzatokat 2014. évben egyes központi költségvetési kapcsolatokból megillető 

forrásokról szóló, közzétett támogatások figyelembevételével és a helyi bevételi források 

felmérésével került kialakításra. Az Áht. 24. § (1)
  
bekezdés szerint a jegyző által elkészített, a 

2014. évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester 2013. október 31-ig 

benyújtotta a képviselő-testületnek. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-

tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 

negyvenöt napon belül benyújtotta a képviselő-testületnek. A költségvetési szerv a képviselő-

testület által elfogadott költségvetésről a KGR rendszerben szolgáltatott adatot a Magyar 

Államkincstár felé. A  hivatal, az önkormányzat, az intézmények költségvetése határidőre 

rögzítésre került. Az előirányzatok rendezése az ellenőrzés időpontjában folyamatban volt. 

 

Az ellenőrzött időszakban az ellenőrzött területekért felelős vezetők neve, beosztása:Forgó 

Henrik – polgármester, Kató Pálné  – jegyző. 

 

Csanytelek, 2015. január 05. 

 

 

Juhász Lejla 

Belső ellenőr 
 

 

  



Záradék 

 

A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -   a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről- 

42. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megküldött belső ellenőrzési jelentéstervezet tartalmát 

megismertem, egyúttal tudomásul veszem a bekezdéseiben foglaltakat: 

(2) Az érintettek észrevételeiket a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 napon belül kötelesek megküldeni 

a belső ellenőrzési vezető részére. 

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál hosszabb, legfeljebb 30 

napos határidőt is megállapíthat. 

(4) Soron kívüli ellenőrzés esetén a belső ellenőrzési vezető a (2) bekezdésben meghatározottnál rövidebb 

határidőt is megállapíthat. 

(5) A jelentéstervezet megküldésére vonatkozó kísérő levélben fel kell hívni az ellenőrzött figyelmét arra, hogy a 

határidő elmulasztását egyetértésnek kell tekinteni és a nemleges választ is jelezni kell a határidőn belül, 

valamint az észrevételek megküldésével egy időben lehetősége van a 43. § (1) bekezdése szerinti egyeztető 

megbeszélés kezdeményezésére. 

(6) Amennyiben az érintettek nem tesznek érdemi észrevételt a jelentéstervezetre, akkor a nemleges válaszukkal 

együtt – amennyiben a jelentéstervezet megállapításokat vagy javaslatokat tartalmaz az érintett szervezeti egység 

vonatkozásában – már az intézkedési tervet is elkészíthetik és megküldhetik az ellenőrzést végző szerv vagy 

szervezeti egység részére a megadott véleményezési határidőn belül. 

(7) Az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgálatvezető dönt, amelyről az észrevételezési határidő 

lejártától számított 8 napon belül az érintetteknek írásbeli tájékoztatást ad és indokolja az el nem fogadott 

észrevételeket vagy kezdeményezi a 43. § (1) bekezdése szerinti megbeszélés összehívását. 

(8) Az elfogadott észrevételeket a vizsgálatvezető átvezeti az ellenőrzési jelentéstervezeten. Az érintettek 

észrevételeit, illetve a vizsgálatvezető válaszát csatolni kell az ellenőrzés dokumentációjához. 

43. § (1) Amennyiben az érintettek részéről a megállapításokat vitatják, akkor egyeztető megbeszélést kell 

tartani, bármelyik fél kezdeményezésére. 

(2) Az egyeztető megbeszélésen részt vesz a vizsgálatvezető, az ellenőrzést végző belső ellenőrök, az ellenőrzést  

végző szerv belső ellenőrzési vezetője, az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egység vezetője, irányított szervnél 

végzett ellenőrzés esetén annak belső ellenőrzési vezetője, valamint a vizsgálatban érintett egységek vezetői és 

szükség szerint más olyan személy, akinek meghívása a vizsgálat tárgya vagy megállapításai miatt indokolt. Az 

egyeztető megbeszélésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a megbeszélés eredményét. A 

jegyzőkönyvet csatolni kell az ellenőrzési jelentéshez. 

(3) Indokolt esetben a belső ellenőrzési vezető az észrevételek átvezetése után a jelentéstervezetet az 

érintetteknek ismételten megküldheti visszamutatás céljából 5 napos határidővel. 

(4) Az ellenőrzési jelentést, illetve annak kivonatát a vizsgálatvezető és a vizsgálatot végző valamennyi ellenőr 

aláírását követően a belső ellenőrzési vezető hagyja jóvá és megküldi a költségvetési szerv vezetője részére. 

44. § (1) A költségvetési szerv vezetője a lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát megküldi: 

a) irányított, illetve felügyelt költségvetési szerv ellenőrzése esetén az ellenőrzött szerv vezetőjének, illetve 

b) saját szervezet ellenőrzése esetén az ellenőrzött szervezeti egység vezetőjének, továbbá 

c) annak, akire vonatkozóan megállapítást vagy javaslatot tartalmaz, 

és szükség esetén felkéri az intézkedési terv elkészítésére. 

(2) Amennyiben az ellenőrzés során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására 

okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja merül fel, az nem befolyásolja az ellenőrzés lezárását. 

(3) A költségvetési szerv vezetője – a belső ellenőrzési vezető véleményének kikérésével – dönthet úgy, hogy a 

lezárt ellenőrzési jelentést vagy annak kivonatát nyilvánosságra vagy harmadik fél tudomására hozza az 

adatvédelemre vonatkozó jogszabályok figyelembevételével. 
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